
As festas de carnaval (B2)

O carnaval é uma festa brasileira muito conhecida em todo o mundo. Nela, as pessoas se fantasiam de

diversas formas. Quem vai a esse tipo de comemoração é chamado de folião e costuma se divertir muito

ao longo de todo o evento. Além de fantasias, a festa possui sempre algum tipo de música que é tocada

em volume muito alto, para que muitas pessoas possam ouvi-la.Na região nordeste do Brasil, as músicas

mais tocadas durante o carnaval são aquelas consideradas do estilo "Axé”. Na região sudeste, o "funk” é

o principal ritmo presente na comemoração.

Há também os desfiles de escolas de samba, que reúnem uma grande quantidade de pessoas para que

sejam realizados todos os anos. Artistas famosos e outras celebridades costumam desfilar em carros

dessas escolas de samba. O carnaval é um evento que atrai muitos turistas estrangeiros para o país.

Diversos trabalhadores também conseguem lucrar com a venda de produtos nessa época do ano.

Em cidades do interior do país, há a realização de blocos onde os foliões se divertem de forma diferente

dos demais locais. Geralmente os blocos costumam reunir muitas pessoas em torno de um carro

chamado trio-elétrico, onde há sempre um ou mais cantores que animam a festa. Até mesmo quem

trabalha nos dias de carnaval costuma se divertir bastante durante as comemorações. Muitas pessoas

fazem novas amizades nessa época do ano.

Você entendeu o texto?

Fonte de texto: https://lingua.com/pt/portugues/leitura/carnaval/ - Soluções: 1) b 2) d 3) a 4) b 5) d

1) O carnaval é:

a) um evento alemão
b) uma festa brasileira
c) a festa do dia do trabalho
d) uma festa americana

2) Como se chama quem frequenta o carnaval?

a) escrivão
b) artesão
c) filósofo
d) folião

3) Além de fantasias, que outro elemento costuma haver no carnaval:

a) música
b) silêncio
c) orações
d) esportes

4) A palavra "geralmente” significa:

a) nunca
b) na maior parte das vezes
c) quase nunca
d) de vez em quando

5) O principal ritmo musical tocado na região sudeste do Brasil durante o carnaval é:

a) o rock
b) a MPB
c) o sertanejo
d) o funk
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